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PEUGEOT Expert Tepee Прайс-Лист на автомобілі 2016 року
ALLURE
ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

HDi 163 АКПП-6
HDi 163 АКПП-6 з урахуванням *ПАКЕТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (+ 500 ЛІТРІВ ПАЛЬНОГО + КОМПЛЕКТ ЗИМОВИХ ШИН
РІК ГАРАНТІЇ ТА 100 000 КМ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)

+1

ЄВРО-5

ДИЗЕЛЬ

785 500 грн.

ЄВРО-5

ДИЗЕЛЬ

848 200 грн.

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм
AFU - система допомоги при екстренному гальмуванні
ESP - електронна система стабілізації
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
Фронтальна подушка безпеки водія
Ремені безпеки водія та переднього пассажира + Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира
Центральний замок + пульт PLIP
Імобілайзер
Датчики тиску в шинах
Захист двигуна
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КОМФОРТ

Гідропідсилювач керма
Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті
Бардачок із замком на приборній панелі
Електричні склопідйомники передніх дверей
Електричний коректор кута нахилу фар
Розсувні вікна в другому ряді сидінь
Лючок паливного бака, що закривається на ключ
Паливний бак 80 літрів
Тахометр
Бортовий комп'ютер
Розетка 12 V в кабіні
Розетка 12 V у вантажному відсіку
Післяпусковий догрівач двигуна, що не програмується
Кондиціонер + Відділення для рукавичок закрите (з охолодженням)
Двозонний клімат - контроль
Кондиціонер водійського відсіку + Додатковий кондиціонер пасажирського відсіку
Зовнішні дзеркала заднього виду у колір кузова з електроприводом та обігрівом
Зовнішні дзеркала заднього виду у колір кузова з функцією автоскладання
Пакет "Видимість": система автоматичного включення склоочищувачів (NB08) і фар (EK05)
Задній датчик паркування
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7 370 грн.

ДВЕРІ

Праві зсувні бокові двері засклені
Ліва засклена центральна частина кузова вікном, що відчиняється (у 2-му ряді сидінь)
Засклені двостулкові задні двері, що відчиняються на 180°
Засклені відкидні задні двері зі склоочисником та обігрівом (● разом із VD11)
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Шкіряне оздоблення керма
Кількість місць - 8 (Пасажирське сидіння в першому ряді для одного пасажира)
Сидіння водія, що регулюється по висоті
Задні сидіння з підголівниками, що регулюються по висоті
2-й і 3-й ряд: одинарне та подвійне пасажирські сидіння з нахилом спинки (складувані та зйомні без
інструменту)
Оздоблення салону тканиною «Жакаст»
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МУЛЬТИМЕДІА

Радіопідготовка (антена+електропроводка)
Радіоприймач/CD/MP3

●
WLVZ

●

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Галогенові фари головного світла
Протитуманні фари

●
PR01

●

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

ALLURE

Вікна 2-го та 3-го ряду зі слабким тонуванням
Вікна 2-го та 3-го ряду з посиленим тонуванням
Передній та задній бампери + зовнішні дзеркала частково пофарбовані у чорний колір
Фарба металік (СІРИЙ ZWM0, ТЕМНО-СІРИЙ YJM0, СРІБЛЯСТИЙ ZRM0)
Повнорозмірне запасне колесо
Сталеві колісні диски R16

--VD11
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0MM0

12 280 грн.
●
●

● - базове обладнання автомобіля
XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції
--- не підлягає встановленню
МКПП - механічна коробка перемикання передач; АКПП - автоматична коробка перемикання передач
1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ, на одиницю товару за акційним курсом ТОВ «Пежо Сітроен Україна» (далі «Продавець»). Спеціальні
ціни дійсні з 08.03.2017 по 31.03.2017 на обмежену кількість автомобілів 2016 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.
2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва або транспортування, ціна буде розрахована на основі комерційного курсу Продавця станом на дату
замовлення. Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.
3. Станом на 08.03.2017 комерційний курс Продавця 26,7 грн./дол. США.
Акційний курс Продавця 22,32 грн./дол. США. для HDi 163 АКПП-6 Allure
4. Продавець залишає за собою право на корегування цін без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних
цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна"
* Акція діє на території України в офіційній дилерській мережі Peugeot з 10.10.2016 р. до 28.02.2017, або до наявності автомобілів Peugeot Expert в комплектаціях Allure та Active на
складі. Під подарунком мається на увазі придбання зазначеного переліку товарів та послуг за 3,60 грн. (по 1,20 грн. за кожний окремий). Деталі на peugeot.ua.
Під пакетом "1 РІК ГАРАНТІЇ ТА 100 000 КМ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" мається на увази придбання клієнтом за 1,20 грн. сервісного контракту "ПЕЖО СЕРВІС
МАКСИМУМ", який передбачає усунення несправностей на автомобілі після закінчення дії договірної гарантії, заміну частин природного зношення та проходження всіх планових ТО
протягом 3 років з початку дії гарантії на автомобіль або до досягнення пробігу 100 000 км (в залежності від того, що настане раніше). Контракт не включає кузовний ремонт, заміну
шин та мийку.

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу
Додаткова інформація на www.peugeot.ua

